
Klinisch Fysicus in opleiding (fulltime, 36 uur) 
 
In het Catharina Ziekenhuis Eindhoven start in 2017 een nieuwe opleiding tot klinisch fysicus voor de 
subspecialisatie Radiotherapie (RT). 
Deze opleiding wordt verzorgd door de vakgroep klinische fysica waarin alle klinisch fysici (8) van de 
verschillende werkterreinen intensief samenwerken. Hiermee bieden wij een uniek opleidingsklimaat 
dat de mogelijkheid biedt om samen met je collega klinisch fysici in opleiding zowel diepte als 
breedte aan je opleiding te geven. 
Verder is de opleiding ingebed in een uitgebreid samenwerkingsverband met de soortgelijke 
opleiding van MAASTRO Clinic en zal naar verwachting deel uit gaan maken van het op te richten 
opleidingscluster KF-ZON (Zuid-Oost Nederland) 
 

Functie inhoud 
De opleiding tot klinisch fysicus vindt plaats volgens de opleidingseisen van de Stichting Opleiding 
Klinische Fysica (www.stichtingokf.nl). Tijdens de opleiding kom je in aanraking met alle aspecten van 
het vak. Je besteedt veel tijd aan projecten in het Catharina Ziekenhuis, maar ook aan externe stages 
en (inter-)nationale cursussen. Onderdeel van de 4-jarige opleiding is een stage van minimaal 6 
maanden in MAASTRO Clinic in Maastricht en enkele kleinere stages en onderwijs in de andere 
opleidingsziekenhuizen van het cluster KF-ZON. 
Je maakt deel uit van de afdeling Klinische Fysica, onderdeel van de service-eenheid Informatie, 
Communicatie en Medische Technologie (ICMT). Voor de opleiding wordt nauw samengewerkt met 
de afdeling Radiotherapie. Er is veel contact tussen de verschillende klifio’s uit verschillende 
werkterreinen en verschillende jaren, onder meer door reguliere gezamenlijke onderwijsmomenten.  
 

Functie eisen 

 Een afgeronde master-opleiding in de (technische) natuurkunde of een door de Stichting OKF 
gelijkwaardig geachte masteropleiding 

 Zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden en het vermogen zelfstandig te 
functioneren in een multidisciplinaire omgeving 

 Ambitie en motivatie voor het beroep klinisch fysicus 

 Het vermogen tot projectmatig werken 

 Belangstelling voor toegepast klinisch-wetenschappelijk onderzoek 

 Een afgeronde fysische promotie is een pré 
 

Klinische Fysica Radiotherapie 

Klinische fysica is het vakgebied waarin fysische methodieken in de gezondheidszorg worden 
toegepast. De vakgroep klinische fysica is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doelmatige inzet 
van medische technologie in het Catharina ziekenhuis, op een veilige manier voor zowel patiënt als 
personeel en met een optimale kwaliteit.  
De werkzaamheden richten zich op aanschaf, implementatie en het gebruik van medische 
technologie bij diagnostiek en behandeling, op doelmatige en veilige toepassing van fysische agentia 
en op innovatie en wetenschap op dit gebied. 
De klinisch fysici RT (in opleiding) werken voornamelijk op de afdeling Radiotherapie. Deze afdeling 
beschikt over 6 Elekta lineaire versnellers, een modern planningssysteem, een BigBore CT en is onder 
andere gespecialiseerd in prostaatimplantaties, intra-operatieve RT, MRI-gestuurde brachytherapie. 
 
 
Voor meer informatie over onze vakgroep klinische fysica wordt verwezen naar: 
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/ondersteunendeafdelingen/81-klinische-fysica.html 
 

http://www.stichtingokf.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/ondersteunendeafdelingen/81-klinische-fysica.html


Het Catharina Ziekenhuis 
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal 
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. Waar de patiënt, 
maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme 
en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.500 collega’s. Wij zijn er trots op dat het Catharina 
Ziekenhuis tot het selecte gezelschap van Top Employers 2016 behoort. 

 
Voornemen tot fusie 
Het Catharina Ziekenhuis is voornemens te fuseren met de St. Anna Zorggroep in 
Geldrop/Eindhoven. Met de fusieplannen beogen de ziekenhuizen dat basiszorg en topklinische zorg 
in het verzorgingsgebied toegankelijk en betaalbaar blijft. De ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat ze 
elkaar goed aanvullen. Het Catharina Ziekenhuis met 700 bedden is een topklinisch ziekenhuis dat 
hoogcomplexe zorg levert en medisch specialisten opleidt. De St. Anna Zorggroep biedt via het St. 
Anna Ziekenhuis uitstekende reguliere ziekenhuiszorg en heeft daarnaast een tak verpleeghuiszorg 
en een medisch sportgezondheidscentrum.  

 
Ons aanbod 
De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in de opleidingsschaal (max € 4055,00 bruto per 
maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte 
kennis en ervaring. We bieden een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Hiermee kun je 
arbeidsvoorwaarden op maat maken, bijvoorbeeld voor extra verlof of voor fiscaal voordeel. 
Daarnaast krijg je ruimte voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling. E 
en Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk ook een E-assessment maken onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 

 
Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie en je kansen op de afdeling Klinische Fysica? Neem dan contact 
op met dhr Wim Dries (Opleider) of dhr Jacco Steenhuijsen (Plaatsvervangend Opleider) via 040 – 
239 99 60.  
Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 31 december 2016 via de 
sollicitatiebutton op onze website www.catharinaziekenhuis.nl.  
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